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Beantwoording van de vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door de fractie Sterk Woerden
over gas- en oliewinning onder Woerden West

Beantwoording van de vragen:
Vraag 1. Bent u op de hoogte van deze proefboringen?
Antwoord
Het college is op de hoogte dat proefboringen onderdeel uitmaken van de ontwikkeling van het
Papekopveld.
Vraag 2. Zo ja, wanneer er wordt geboord?
Antwoord
Vermilion heeft gecommuniceerd dat zij vanwege veiligheidsoverwegingen en, naar wij vermoeden,
financiële overwegingen het gereedkomen van de Zuidelijke Randweg afwacht en pas daarna zal starten
met het ontwikkelen van het Papekopveld. De meest recente planning van Vermilion is daarom dat in 2016
gestart wordt met het revitaliseren van de mijnbouwlocatie en dat de boor- en productieactiviteiten in 2017
worden verwacht.
Vraag 3. Welke gegevens heeft u over de locatie en oppervlakte van het wingebied?
Antwoord
Wij verwijzen u voor het antwoord op deze vraag graag naar de separaat aan uw raad toegezonden RIB
over dit dossier (15R.00155). Daarin treft u een overzichtskaartje en oppervlaktegegevens aan.
Vraag 4. Kunt u omschrijven of er voor Woerden is onderzocht:
a. Wat de risico's zijn t.a.v. bodemdaling en trillingen;
b. Eventuele verkeersoverlast;
c. Geluids- en lichtoverìast;
d. Milieurisico's.
Antwoord
a. Het winningsplan waarmee het Ministerie van Economische Zaken in 2009 heeft ingestemd en dat door
Staatstoezicht op de mijnen (Sodm), TNO Bouw en Ondergrond en de Technische commissie
bodembeweging (Tcbb) is beoordeeld, bevat een beschrijving van de verwachte gevolgen van de
productie t.a.v. bodemdaling en trillingen. Zie voor een nadere toelichting de separaat aan uw raad
toegezonden RIB over dit dossier (15R.00155).
b. De ontsluiting van het terrein komt uit op een weg die in beheer is bij de gemeente Woerden
(Parallelweg West, ten zuiden van de A12 bij de Waardsedijk). Voor die weg geldt een
breedtebeperking en Vermilion zal daarom een ontheffing bij ons college moeten aanvragen om
materieel en materiaal aan te kunnen voeren en transport van de geproduceerde olie te kunnen laten
plaatsvinden. Bij de beoordeling van de aanvraag zal worden beoordeeld of geen sprake is van
ontoelaatbare verkeersoverlast.

c.
d.

Zie beantwoording onder 'd.'.
Het terrein van waaraf de olie- en gaswinning plaatsvindt, is gelegen op gronden van de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk. Het bevoegde gezag voor vergunningen en toestemmingen voor het oprichten
van de winningsinstallatie is daarom de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het onderzoek naar de
aspecten zoals genoemd in de vragen c. en d. loopt in de regel via de planologische procedure en/of
de omgevingsvergunning voor de activiteiten 'bouwen' en 'milieu'. Het is ons college onvoldoende
duidelijk welke vergunningen nu precies al door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn verleend en of
daarin de effecten op het woon- en leefmilieu van de inwoners van de gemeente Woerden voldoende
zijn onderzocht. Ons college is bezig alle relevante informatie ten aanzien van dit dossier te
verzamelen, zodat hierover meer duidelijkheid kan worden gegeven. Wij zijn ook voornemens, gelet op
de recente ontwikkelingen in en verschenen rapporten over de gaswinning in Groningen, de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk te verzoeken de reeds verleende vergunningen in te trekken. Ook voor ons
college staat de veiligheid en leefbaarheid van de inwoners centraal. Zie voor een nadere toelichting de
separaat aan uw raad toegezonden RIB over dit dossier (15R.00155).

Vraag 5. Op welke wijze zal het college zich - in lijn met schaliegasvrij - verzetten tegen deze gas- en
oliewinning onder Woerden West?
Antwoord
Wij verwijzen u voor het antwoord op deze vraag graag naar de separaat aan uw raad toegezonden
uitgebreide RIB over de olie- en gaswinning (15R.00155).

Bijlagen:
De ingekomen brief met corsanummer: 15.004384.
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Art 40 vragen STERK Woerden gas- en oliewinning onder Woerden West
Geacht College,
De fractie van STERK Woerden maakt zich al sinds 2007 zorgen over de mogelijkheden
van de gas- en oliewinning vanaf de locatie Oosteinde, gelegen net aan de andere kant
van de snelweg A12 bij Molenvliet. In de zomer van 2006 werd door het ministerie van
Economische Zaken een vergunning verleend aan Northern Petroleum Nederland (NPN)
voor de locatie die op het grondgebied van Bodegraven-Reeuwijk ligt. Het wingebied ligt
ook onder Woerdens grondgeb ied en de afstand tussen het wingebied en de woonwijk is
720 meter .
1

Sinds 2007 is het lange tijd stil geweest rondom deze winlocatie van gas en olie, met
uitzondering van 2010 toen er in de voormalige gemeente Reeuwijk nog een ontsluiting
voor verkeer werd toegezegd met budget tot 2015.
2

In de afgelopen periode is er veel te doen geweest om het winnen van schaliegas
(Woerden heeft zichzelf schaliegasvrij verklaard in 2013 Ĵ en werd recent in d e
gemeente Oud ewater nog protest aangetekend tegen gasboringen in buurgemeente
Vlist. Over de gaswinning in Groningen zullen we nog maar zwijgen.
3

De fractie van STERK Woerden was d an ook verbaasd toen zij afgelopen week een stuk
van het d orpsteam Waard er van eind november 2014 ond er ogen kreeg waarin werd
gesteld d at Vermillion Energie proefboringen gaat uitvoeren vanaf d e locatie aan het
Oosteinde .
4

De fractie van STERK Woerd en heeft nog altijd d ezelfd e problemen met gas- en
oliewinning op deze locatie als in 2007:
1. Risico's op bodemdaling en trillingen
2. Overlast van veel zwaar verkeer
15.004384
3. Geluid s- en lichtoverlast (o.a. bij het affakkelen)
Gemeente Woerden
4. Milieurisico's door lekkage of gebruik van chemicaliën
Registratiedatum:
Behandelend afdeling
Afgehandeld door/op:
1

Zie figuur 1
http:ZZw w w ,dew eekkrant,nlZpages.php?page^361817
https:ZZwww.woerden.nlZsitesZdefaultZfilesZ4.5 7o20 Zo20schaliegasvrije Zŭ20gerneente.pdf
http:ZZwww.dorpenwiik.nlZwaarderZwp-contentZuploadsZ2013Z10Z25112014-Agenda-dorpstearnWaarder.pdf
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STERK Woerden heeft daarom de volgende vragen aan het College van B&W:
1. Bent u op de hoogte van deze proefboringen?
2. Zo ja, wanneer er wordt geboord?
3. Welke gegevens heeft u over de locatie en oppervlakte van het wingebied?
4. Kunt u omschrijven of er voor Woerden is onderzocht:
a. Wat de risico's zijn ta.v. bodemdaling en trillingen;
b. Eventuele verkeersoverlast;
c. Geluids- en lichtoverlast;
d. Milieurisico's;
5. Op welke wijze zal het college zich - i n lijn met schaliegasvrij- verzetten tegen
deze gas- en oliewinning onder Woerden West?
De fractie STERK Woerden
NB: een impressie hoe een V ermilion proefboring eruit ziet:
http://blikopweststellingwerf.nl/nieuws/item/5838-vermilion-oil--gas-heeft-demijnlocatie-uitgebreid-voor-het-uitvoeren-van-een-proefboring
Figuur 1, bron: Google Maps
HHHf

ì

r.

S

-4*

Woerden

ĩ

O*

fM

'O

í

Atl

Tennisvereniging
"Cromwijck"

- . - -. -

ES

7
ÜTPFCm

7.UİŨ HOLLAND

7

Agenda dorpsteam Waarder
Datum: 25 November 2014
Tijd: 18.30u Overleg Wethouder Kromwijk, 19.30u overleg dorpsteam
Locatie: PWA School Waarder

Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen vorige vergadering
3. Ingekomen stukken/mededelingen
- (AED volgende keer op agenda, actie Sjaak)
- Mail dhr.Sterk
- Actie schoonste wijk of dorp
4. Behandeling actielijst
5. Financiën
6. Oliewinning Oosteinde (zie tekst gemeente onderaan)
7. Bibliobus/initiatief bibliotheekplek
8. Vergaderingen 2015
9. Terugkoppeling bijeenkomst 11 November (beleid wegen) door Ton/Peter
10. Uitkomsten dorpsschouw (zie stuk aantekeningen dorpsschouw in dropbox)
11. Rondvraag
12. Sluiting
Het bedrijf Vermillion Energie heeft een concessie voor het winnen van olie en aardgas voor
de locatie Papekop aan het Oosteinde. Zij willen onderzoeken of het winnen van olie en/of
aardgas op deze locatie rendabel is. Hiervoor gaan zij proefboringen uitvoeren vanaf de
locatie Papekop. Voor het uitvoeren van deze proefboringen dient deze locatie worden
hersteld en aangepast. Hiervoor is al een vergunning afgegeven door de gemeente. Voor
deze werkzaamheden zullen met vrachtauto's materieel en materialen worden aangevoerd.
Vermillion Energie is in overleg met de provincie Utrecht om dit transport te laten
plaatsvinden via de tijdelijke op- en afrit van de A12 over het tracé van de zuidelijke
randweg Woerden en via de onderdoorgang van de A12 direct naar de locatie. Hiermee
worden de smalle weggedeelten van het Oosteinde en de Waardsedijk ontzien. Als de
oliewinning rendabel is zal dit met tankwagens worden afgevoerd via de zuidelijke randweg
Woerden die dan opengesteld is.

